Czysta Puszcza
Elektroniczny biuletyn dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
ROK 2, NUMER 13

Czas intensywnych
robót
Pogoda sprzyja prowadzeniu robót budowlanych. Brygady realizujące 7 zadań w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” starają się dotrzymać terminów zapisanych w harmonogramach. W realizacji przedsięwzięcia zaangażowana jest coraz większa liczba pracowników.
Na niektórych odcinkach pojawiają się jednak nieprzewidywane
przeszkody, które powodują kolizje. Znalezienie rozwiązań wymaga czasu, co w konsekwencji może spowodować przesunięcie terminu ukończenia robót.
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lazła się niezinwentaryzowana, położona
w polu betonowa rura o średnicy 50 cm. Kiedyś płynęły nią ścieki z fermy drobiarskiej do
osadnika, który znajdował się przed Wartą,
a stąd zrzucane były do rzeki. Rozwiązanie
dla kolizji musi znaleźć projektant, a na to
potrzeba czasu. Kolejnym problemem związanym z tą przeszkodą jest znalezienie właściciela rury, co jest czynnością również czasochłonną. Nieprzewidziane utrudnienia zdarzają się również na innych zadaniach.
Poniżej comiesięczna relacja z przebiegu robót. Informacje dotyczą prac prowadzonych
w maju oraz zaplanowanych na czerwiec
2012.

Zadanie 1
Gmina Swarzędz, miejscowości: kolektor Przybylskiego, Zalasewo, Paczkowo
(długość odcinka: 40,5 km; 14 przepompowni).
Wykonawca: Konsorcjum „ZRUGKolizja często wiąże się z koniecznością prze- sytuacji może być fragment budowanego HYDROBUDOWA” (Poznań-Gdańsk)
projektowania odcinka i wnioskowania o nowe w Złotoryjsku (zadanie 6) rurociągu kanaliza- Wartość kontraktu: ok. 22,5 mln zł.
pozwolenie na budowę. Przykładem takiej cyjnego, grawitacyjnego. Na jego trasie zna- Termin zakończenia robót: 5 września
2012

W maju kanalizację grawitacyjną budowano między innymi w Jerzykowie, w ulicy nad Zalewem. Fot. P. Napieralski

Kanalizację grawitacyjną budowano w Swarzędzu, w ulicach Krawiecka, Średzka, Szmaragdowa (256 m); w Zalasewie w ulicach:
Austriacka, Czeska, Glebowa, Grecka, Hiszpańska, Kórnicka, Plac Europejski, Polska,
Średzka, Włoska (1088 m); w Paczkowie, w
ulicach: Rabowicka, Pszczelna – Rzepakowa,
Średzka, Wiosenna, Błękitna (996 m).
W ramach zadania 1 rurociągu tłocznego
w maju nie budowano, natomiast wykonano
124 przyłącza.
– Prace przebiegają sprawnie – mówi Janusz
Cichocki, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.
Plany na czerwiec zakładają budowę rurociągu grawitacyjnego w Swarzędzu, w ulicach:
Kórnicka, Szmaragdowa, Staniewskiego,
Średzka (596,5 m); w Zalasewie w ulicach:
Plac Europejski, Irlandzka, Polska, Średzka,
Węgierska, Szwajcarska, Kórnicka (769,5 m);
w Paczkowie roboty powinny trwać na Rabowickiej, Zabłocie, Wiosennej, Polnej i Szparagowej (878,5 m). W sumie w ramach zadania
1 w czerwcu ma zostać wybudowana sieć
kanalizacji grawitacyjnej o długości 2244 m.
→
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Zadanie 2
Gmina Swarzędz, miejscowości: Gruszczyn,
Kobylnica, Uzarzewo, Janikowo, Katarzynki
(długość odcinka: 26,2 km; 11 przepompowni).
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUGHYDROBUDOWA” (Poznań – Gdańsk).
Wartość kontraktu: ok. 50 mln zł.
Termin zakończenia robót:
6 października 2012
Roboty prowadzono przy budowie kanalizacji
grawitacyjnej w Janikowie – Bogucinie, w ulicach: Gnieźnieńska, Asfaltowa, Turystyczna,
Mechowska, Kolarska, Leśna, Szybowcowa
(978,5 m); w Kobylnicy – Gruszczynie, w ulicach Krańcowa i Katarzyńska (288 m) oraz w

Uzarzewie na Kasztanowej (172 m). W sumie,
w ramach zadania 2, w maju ułożono 1438,5
m rurociągu grawitacyjnego, wybudowano też
196 m rurociągu tłocznego (ulice: Kasztanowa
i Akacjowa w Uzarzewie).
W czerwcu roboty przy budowie kanalizacji
grawitacyjnej powinny być prowadzone
w Janikowie, w ulicach: Gnieźnieńska, Ogrodnicza, Asfaltowa, Turystyczna, Mechowska,
Okrężna i Leśna (1112 m) oraz w Gruszczynie
w ulicy Modrzewiowej (151 m). Rurociąg
tłoczny (181 m) ma być budowany w Janikowie, w ulicy Asfaltowej i w Asfaltowej – teren
PKP.
- Wykonawca zamierzał w czerwcu prowadzić
prace również w Uzarzewie, jednak, ze względu na kolizje z sieciami: światłowodową, wodociągową i drzewami wystąpił o zmianę pozwo-

UWAGA MIESZKAŃCY,
WŁAŚCICIELE POSESJI OBJĘTYCH PROJEKTEM
"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic"

Na wszelkie Państwa pytania gotowi są odpowiadać pracownicy Działu
Technicznego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Pytania można
zadawać listownie, pisząc na adres:
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Dział Techniczny
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
ul. Nowy Rynek 8,
62-095 Murowana Goślina,
lub przychodząc do Biura osobiście

NOWE GODZINY PRZYJMOWANIA
MIESZKAŃCÓW
Poniedziałek 13:00 - 16:45
Wtorek 9:00 - 13:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 9:00 - 13:00
Piątek - bez obsługi
Godziny urzędowania Biura
pozostają bez zmian:
poniedziałek,
godz. 7:30 – 17:00
wtorek, środa, czwartek,
godz. 7:30 a 15:30
piątek,
godz. 7:30 do 14:00.

18 c zerwca 2012
lenia na budowę, aby poprowadzić rurociąg
tłoczny w innym miejscu. Przed wznowieniem
robót Wykonawca musi otrzymać projekt zamienny i nowe pozwolenie na budowę – informuje Janusz Cichocki przedstawiciel Inżyniera
Kontraktu.
Zadanie 3
Gmina Pobiedziska, miejscowości: Pobiedziska, Jankowo, Jankowo-Młyn, Uzarzewo
Huby, Biskupice, Bugaj, Promienko, Borowo
Młyn, Promno Stacja, Jerzykowo, Wronczyn,
Wronczynek, Bednary, Stęszewko, Stęszewice, Kowalskie, Tuczno (długość odcinka:
105,2 km; 54 przepompownie; 1 punkt zlewczy).
Wykonawca: Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe EKO – WARK (Szczecin).
Wartość kontraktu: ok. 93 mln zł
Termin zakończenia robót: 12 sierpnia 2013
W maju, w ramach zadania 3 wybudowano ok.
3200 m sieci kanalizacji grawitacyjnej, około
2100 m kanalizacji tłocznej, co daje w sumie
około 5300 m rurociągów, oraz 94 przyłącza.
Dla porównania, w okresie poprzedzającym
realizację przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” na terenie gminy Pobiedziska budowano
około 3 km kanalizacji rocznie. „Wynik” za poprzedni miesiąc jest więc imponujący.
A co dokładnie robiono i gdzie pracowano? We
wschodniej części Biskupic w maju budowano
kanalizację grawitacyjną w ulicach: Boczna,
Bartnicza, Podgórna, Miodowa, Śliwkowa
(w sumie około 980 m), natomiast w zachodniej
części pracowano w ulicach: Ogrodowa, Ziemniaczana, Jęczmienna, Dożynkowa, Pszenna
i w części ulicy, która nie ma nazwy (ok. 700 m).
W Jerzykowie, w części południowej około 150
m kanalizacji grawitacyjnej wykonano w ulicach:
Wierzbowa i Leśna, a w części północnej pracowano na Wronczyńskiej, Diamentowej i Nad
Zalewem (ok. 560 m). W Bugaju roboty prowadzono na Kasztanowej (250 m), w Promienku na
Jarzębinowej (150 m) i w Bednarach w ulicach:
Radosna, Kolorowa i Wiejska (470 m).
Kanalizację tłoczną budowano w Biskupicach na
ulicy Śliwkowej (ok. 250 m), w Jerzykowie,
w ulicy Nad Zalewem (ok. 20 m), wzdłuż drogi
powiatowej Pobiedziska – Wronczyn (ok. 700
m), w Bednarach na Słonecznej (600 m) i w Pobiedziskach, w ulicy Poznańskiej – wzdłuż torów
(500 m).
- Prace utrudnia duża głębokość wykopów,
dochodząca w niektórych miejscach do ponad 4
m. W Promienku dodatkowym utrudnieniem jest
istniejąca sieć gazowa, która koliduje z wykonywaną siecią kanalizacyjną. Mimo utrudnień,
roboty na Zadaniu 3 w gminie Pobiedziska postępują zgodnie z harmonogramem – informuje
Roman Pytlak z firmy Grontmij Polska sp. z o.o.
(Inżynier Kontraktu). Na czerwiec Wykonawca
na Zadaniu 3 zaplanował budowę kanalizacji
grawitacyjnej: w części wschodniej Biskupic
(1300 m), w części zachodniej (400 m), w Jerzykowie – południe (270 m), w części północnej
Jerzykowa (250 m), w Bugaju (400 m), Promienku (380 m), we Wronczynku (ul. Maślakowa – 400 m) i w Bednarach – Stęszewku (330
m).
Wykonawca zamierza wybudować też około

1300 m kanalizacji tłocznej i 85 przyłączy.
→
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Zadanie 4
Gmina Czerwonak, miejscowości: Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Miękowo, Annowo (długość odcinka: 58,7; 24
przepompownie). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO –
WARK (Szczecin).
Wartość kontraktu: ok. 39 mln zł.
Termin zakończenia robót:
28 września 2012
Na tym zadaniu roboty nie przyspieszają, ale
też nie ma opóźnień w porównaniu z planami
z poprzedniego miesiąca. W maju kolektor
grawitacyjny układano w Miękowie, w ul.
Kolejowej (ok. 50 m); w Czerwonaku, w Szkolnej (76 m); w, Kicinie w ulicach: Poznańska,
Sucha, Fabryczna, Wrzosowa, Widok, Jonschera, Chabrowa, Berberysowa (w sumie ok.
1100 m); w Klinach, w ulicy Cichej (105 m); w
Dębogórze w ulicach: Dębowa i Grabowa (w
sumie ok. 190 m).
Kanalizację tłoczną budowano na odcinku
Dębogóra – Mielno (ok. 1600 m). Wybudowano też około 80 przyłączy.
Plany na czerwiec zakładają wybudowanie
kanalizacji grawitacyjnej w Miękowie (ul. Słowackiego – 31 m); w Czerwonaku, w ulicach:
Krótka i Szkolna (ok. 300 m); w Kicinie w ulicach: Poznańska, Łanowa, Fabryczna, Jonschera, Pod Lasem, Nowe Osiedle, Rzemieślnicza,
Chabrowa, Makowa (ok. 1900 m); w Dębogórze 230 m.
W czerwcu, w ramach zadania 4 nie planuje
się budowy kanalizacji tłocznej, wykonanych
ma zostać 45 sztuk przyłączy.
Jak informuje Konrad Kurowski, przedstawiciel
Inżyniera Kontraktu, Wykonawca natrafia
często na niezinwentaryzowane sieci wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne lub energetyczne. – Mapy nie zawsze odzwierciedlają to
co jest w ziemi – mówi Konrad Kurowski.
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przepompownie)
Wykonawca: Konsorcjum firm „ZRUGHARBART (Poznań).
Wartość kontraktu: ok. 14,5 mln zł.
Termin zakończenia robót: 5 lipca 2012
Realizacja tego zadania jest już na ukończeniu. W maju, w Bolechowie wybudowano 15 m
kanalizacji tłocznej i 3 przyłącza.
W planach na czerwiec ujęto budowę kanalizacji grawitacyjnej w Bolechowie (ul. Poligonowa – 82 m, Szkolna – 50 m) oraz w Trzaskowie (droga do jednostki wojskowej – 25 m).
Kanalizacja tłoczna ma być budowana
w Bolechowie (112 m).
Zakończenie robót w ramach zadania 5 planowano na 5 lipca. Termin ten ze względu na
konieczność przeprojektowania (zmiana właściciela jednej z działek i cofnięcie przez nowego właściciela zgody na przejście z kolektorem) zostanie wydłużony najprawdopodobniej do września. – Trzeba było wykonać nowy projekt i otrzymać nowe pozwolenie na
budowę – wyjaśnia Konrad Kurowski, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.
Zadanie 6
Gmina Murowana Goślina, miejscowości:
Murowana Goślina, Złotoryjsko, Mściszewo,
Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Trojanowo, Długa Goślina (wraz z miejscowością Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno,
Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopuchowo, Rakownia (długość odcinka: 87,3
km; 26 przepompowni).
Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTOSTAL
Warszawa S.A.
i „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski
sp. j. ze Szczecina.
Wartość kontraktu: ok. 63 mln zł.
Termin zakończenia robót: 26 kwietnia 2013

Trwają prace w Kamińsku w drodze powiatowej. Od kwietnia na odcinku za dwoma stawami droga jest rozkopana. Wytyczony obZadanie 5
jazd rozpoczynający się na ulicy Rekreacyjnej
Gmina Czerwonak, miejscowości: Szlachęjest wyraźnie oznaczony. Objazd prowadzący
cin, kolektor Bolechowski i Trzaskowski,
w dalszej części przez las jest krótszy pod
Trzaskowo (długość odcinka: 11,5 km; 3
względem
odległości,
natomiast
wydłuża czas
przejazdu
przez Kamińsko. Utrudnienie szczególnie odczuwalne może
być
przez
kierowców
autobusów
i ciężarówek.
W
m a ju
trwały również
prace
w Kamińsku,
w
ulicach:
Topolowa
i Wypoczynkowa, oraz
w
Pławnie.
Budowa kanalizacji w Przebędowie, między blokami.
W Murowanej
Fot. P. Napieralski
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Goślinie trwały roboty w ulicy Kmicica, w Rakowni kontynuowano budowę rurociągu grawitacyjnego w ulicy Sowiej i rozpoczęto w ulicach: Szczygła i Krucza. W Mściszewie,
w stronę Złotoryjska, w maju odtwarzano drogę gruntową, natomiast w Przebędowie prowadzono roboty na Kuźniczej i Torfowej oraz
w okolicach osiedla przy Pałacu i wzdłuż drogi wojewódzkiej w stronę Obornik. W Przebędowie, wzdłuż drogi wojewódzkiej realizowano też kanalizację tłoczną.
W Długiej Goślinie na odcinku od przystanku
autobusowego w stronę Rogoźna odtwarzana
był droga. Realizowano też prace na odcinku
od Ośrodka Pomocy Wykluczonym do kościoła
i w uliczce za kościołem.
Na plac przy cmentarzu w Długiej Goślinie
przez cały czas dostarczane są materiały
niezbędne do realizowania budowy.
W Wojnówku, w maju rozpoczęły się prace
w ulicy Nad Jeziorem, a kończono odcinki
w ulicach: Jaśminowa, Kalinowa i Leśna.
W maju w ramach zadania 6 wykonano 1854
m rurociągu tłocznego, 2651 m kanalizacji
grawitacyjnej i 550 m przyłączy.
W czerwcu kanalizacja grawitacyjna ma być
budowana w Kamińsku, w ulicach: Czeremchowa i Wierzbowa oraz w Pławnie. W Murowanej Goślinie roboty zaplanowano na Wołodyjowskiego, Podbipięty, Bohuna, Okrężnej,
Kwiatowej i Rejtana. W Rakowni miejscami
robót będą ulice: Zięby, Szczygła, natomiast
w Mściszewie kanalizacja grawitacyjna budowana będzie wzdłuż drogi powiatowej oraz
wzdłuż drogi gminnej w stronę Starczanowa.
W Uchorowie rurociąg grawitacyjny ma być
budowany wzdłuż drogi powiatowej, a kanalizacja tłoczna na odcinku od Uchorowa do
Starczanowa.
Plany zakładają też kontynuację budowy
rurociągu tłocznego w Przebędowie, grawitacyjnego w Długiej Goślinie, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Rogoźna. Kanalizacja
grawitacyjne ma też być budowana w Wojnówku, w ulicach: Leśna, Baby Jagi i Bolka
i Lolka oraz w Wojnowie w drodze powiatowej do Wojnówka.
Zadanie 7
Gmina Skoki, miejscowości: Skoki, Karolewo, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo,
Rejowiec, Sławica (długość odcinka: 38,2
km; 16 przepompowni; 1 punkt zlewczy).
Wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula,
Jerzy Starski sp. j. (Szczecin).
Wartość kontaktu: ok. 30 mln zł.
Termin zakończenia robót: 3 marca 2014
Prace były prowadzone w Sławicy, w ulicach:
Wiejska, Gacka, Plażowa, Trzcinowa. Wykonano 765 m kanalizacji grawitacyjnej i 25 szt.
przyłączy typu A (do studzienek na terenie
posesji).
Na czerwiec zaplanowano kontynuację robót
na Trzcinowej, Wiejskiej, Gackiej i Słonecznej.
Roboty mają rozpocząć się na Brzezińskiej.
Plan zakłada wybudowanie ok. 800 m kanalizacji grawitacyjnej i 20 szt. przyłączy. Kanalizacja tłoczna na tym zadaniu nie będzie na
razie budowana. Pracują trzy brygady Wykonawcy (Cestar).
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Również następne uchwały głosowane były
jednogłośnie. A głosowano m.in. uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w NFOŚiGW
na sfinansowanie części wkładu własnego dla
inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”,
- w sprawie zmiany budżetu Związku za 2012
Wójtowie i Burmistrzowie gmin należących do Związku Międzygminnego
rok,
„Puszcza Zielonka” spotkali się w piątek, 1 czerwca w Murowanej Goślinie. Od- - w sprawie zmiany uchwały w sprawie
było się 56 Zgromadzenie Związku. Większość spotkania zajęło podsumowanie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
prac Związku w 2011 roku. Zarząd Związku otrzymał absolutorium za 2011.
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
- w sprawie nadania imienia Ryszarda Walerycha dla Szlaku Rowerowego R1.
Spotkanie otworzył Mariusz Poznański – Prze- wano jednogłośnie – 5 głosów za, w posiedze- Zgromadzenie przebiegało sprawnie, porząwodniczący Zgromadzenia, który prowadził niu Zgromadzenia nie brał udziału przedsta- dek obrad był bardzo rozbudowany, zawieobrady. Uczestnicy zaakceptowali porządek wiciel Swarzędza.
rał 16 punktów, w tym głosowanie 7 uchwał.
obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniego Po głosowaniu Tomasz Łęcki
posiedzenia Zgromadzenia. Następnym punk- podziękował pracownikom
tem było przedstawienie sprawozdania z prac Związku za pracę w 2011
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” roku, podkreślił znaczenie
w 2011 roku. Tomasz Łęcki – Przewodniczący pracy zespołu dla realizacji
Zarządu Związku przypomniał najważniejsze związkowych celów, szczególdziałania, jakie prowadził Związek w ramach ne słowa podziękowania skierealizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja obsza- rował w stronę Doroty Trepińru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka skiej, którą docenił za rzetelną
i okolic" oraz w zakresie turystyki. Natomiast kontrolę nad budżetem. GłówDorota Trepińska, Główny Księgowy Związku ny Księgowy otrzymała bukiet
zdała sprawozdanie z wykonania budżetu za kwiatów i gratulacje od
2011 rok. Po wystąpieniach miała miejsce wszystkich uczestniczących
krótka dyskusja, po czym głosowano uchwałę w Zgromadzeniu Wójtów
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Burmistrzów gmin związko- Po otrzymaniu absolutorium, z krótkimi podziękowaniami dla
pracowników Związku wystąpił Tomasz Łęcki – PrzewodnicząZwiązku za rok 2011. Absolutorium przegłoso- wych.
cy Zarządu Związku. Fot. P. Napieralski

Zarząd otrzymał absolutorium
za 2011 rok

Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
Biuro Związku i Jednostki Realizującej Projekt:
62-095 Murowana Goślina, Nowy Rynek 8
sekretariat@puszcza-zielonka.pl
Tel: 61 811 41 42
Fax: 61 811 38 01
www.puszcza-zielonka.pl

Zachęcamy
do
odwiedzania
strony internetowej

Instytucja Wdrażająca
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.pois.nfosigw.gov.pl

Związku

Instytucja Pośrednicząca

Międzygminnego

Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl/kategoria/70_infrastruktura_i_srodowisko/

Instytucja Zarządzająca POIiŚ

„Puszcza Zielonka”:
www.puszcza-zielonka.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

4

Czysta Puszcza - Elektroniczny biuletyn dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”

nr 13

18 cz erwca 2012

Związkowe GMINY
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” tworzy sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. Począwszy od tego numeru „Czystej Puszczy”,
co miesiąc przedstawiać będziemy kolejno każdą z gmin.

Gmina Czerwonak
...koniec miasta,
początek przygody!
Szybki przyrost liczby mieszkańców gminy Czerwonak jest potwierdzeniem ogólnej tendencji wśród mieszkańców dużych miast, którzy przeprowadzają się na bardziej atrakcyjne podmiejskie tereny.
Corocznie gminie Czerwonak przybywa ok. 500
obywateli. Sprzyja temu bezpośrednie sąsiedztwo 600-tysięcznego Poznania i walory przyrodnicze: doskonałe warunki naturalne z Parkiem
Krajobrazowym „Puszcza Zielonka”, urozmaicona
rzeźba terenu oraz dolina rzeki Warty, która
wyznacza zachodnią granicę gminy. Łącznie
tereny zielone zajmują ok. 40 proc. powierzchni
gminy, co uprawnia ją do używania tytułu
„zielonych płuc miasta Poznania”.
Gmina może się również pochwalić dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną.

Dzięki rozwojowi gospodarczemu (ponad 2 tys.
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych)
notowane jest niskie bezrobocie, a mieszkańców
wyróżnia młody wiek i dobre wykształcenie.
Zachętą dla nowych przedsiębiorców są atrakcyjne tereny pod inwestycje i budownictwo, ulgi
podatkowe i sprawna administracja, ułatwiająca
załatwienie formalności. Ponad 70 proc. terenów
(z wyłączeniem obszaru Puszczy Zielonka) objętych jest planami zagospodarowania przestrzennego. Opracowano również dokumenty wytyczające kierunki działania władz gminy: studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, strategię
rozwoju gminy, plan rozwoju lokalnego, wieloletni
plan finansowy i wieloletni
plan inwestycyjny.

ty służące rekreacji: pływalnię, zewnętrzną ściankę wspinaczkową, skate park, kryte korty tenisowe, przystań kajakową nad Wartą oraz oryginalne kąpielisko z palmami – AKWEN Tropicana.
Większość zachowanych zabytków to przykłady
urokliwego budownictwa wiejskiego z XIX
i XX wieku. Wyróżnia się na tym tle wieś Owińska z blisko 800-letnią historią, zabytkowym
zespołem poklasztornym cysterek i późniejszym,
interesującym zespołem pałacowo-parkowym
niemieckiej rodziny von Treskow. Te i inne obiekty
historyczne leżą na dobrze przygotowanych
szlakach: pieszych, rowerowych i unikalnym rowerowo-samochodowym Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka.
Mądre gospodarowanie docenione zostało przez
kapituły konkursów: Teraz Polska, Gmina Fair
Play, Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska,
Inwestor Roku, „Złoty Trzos”. Warto dodać, iż
Urząd Gminy uzyskał w roku 2009 certyfikat
ISO 9001:2008, a wójt Mariusz Poznański został,
z okazji XX-lecia Samorządu, odznaczony przez
Prezydenta RP jako jeden z 18-stu najwybitniejszych samorządowców w tym okresie w całym
kraju.

Na terenie gminy znajduje się również kluczowy
element poznańskiego systemu kanalizacyjnego –
Centralna Oczyszczalnia Ścieków.
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
przed realizacją kluczowego projektu
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic” wynosiła 57,7 km. W
ramach projektu dofinansowanego ze środków
unijnych na terenie gminy powstaje 70,2 km
kanalizacji i 27 pompowni. Miejscowości objęte
projektem to: Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno,
Gmina oferuje swoim Dębogóra, Miękowo, Annowo, Szlachęcin, Bolemieszkańcom i gościom chowo i Trzaskowo.
liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Służą Wydział Rozwoju i Promocji
temu wytyczone szlaki Urząd Gminy Czerwonak
rowerowe i piesze oraz
inwestycje gminy w obiek- Fot. Milena Kuleczka
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Puszcza Zielonka
to nie tylko
kanalizacja
WYJAZDY
PROMUJĄCE
SZLAK KOŚCIOŁÓW
DREWNIANYCH
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
zaprasza na bezpłatne wyjazdy autokarowe
promujące Szlak Kościołów Drewnianych wokół
Puszczy Zielonka.
Puszcza Zielonka – kompleks leśny położony
na północny-wschód od Poznania, poza bogactwem przyrody kryje w sobie historię 12
drewnianych kościółków (w Sławnie, Łagiewnikach Kościelnych, Jabłkowie, Raczkowie, Skokach, Rejowcu, Wierzenicy, Kiszkowie, Węglewie, Uzarzewie, Kicinie, Długiej Goślinie).
Świątynie usytuowane w małych miejscowościach, przez lata służyły tylko ich mieszkańcom. Obecnie, za sprawą projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz starań gmin wchodzących
w skład Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka”, bogactwo i klimat drewnianych
kościołów są dostępne dla turystów. Nie sposób jednak wyliczyć przymioty wszystkich
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dwunastu kościółków. Trzeba je po prostu
zobaczyć, poczuć zapach zakonserwowanego
drewna, pochylić głowę. To lekcja chrześcijaństwa, historii i szacunku dla przeszłych pokoleń.

Terminy i trasy
wyjazdów
14 lipca 2012 r.
Brak wolnych miejsc
Trasa: Skoki – Jabłkowo – Łagiewniki Kościelne – Wierzenica – Kicin – Murowana Goślina
– Długa Goślina – Rejowiec – Skoki.
28 lipca 2012 r.
Brak wolnych miejsc
Trasa: Poznań – Kicin – Murowana Goślina –
Rejowiec – Długa Goślina (udział w X Festiwalu Muzycznym „Musica Sacra Musica Profana”)
– Poznań.

18 cz erwca 2012
w wyjeździe jest bezpłatne, wystarczy zgłoszenie telefoniczne. Do zgłoszenia niezbędne
jest podanie danych osobowych, w tym numeru
PESEL (do ubezpieczenia). Wyjazdy odbędą
się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zmian w odwiedzanych kościołach z przyczyn
od nich nie zależnych (np. uroczystości kościelne).
Zgłoszenia indywidualne na wyjazdy promocyjne prowadzone będą: od poniedziałku do
piątku w dniach 13-25 czerwca br.
w godz. 08.00 – 13.00, pod numerem telefonu 61 812 22 44
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona.
Wyjazdy odbywają się w ramach cyklu imprez pod nazwą LATO Z PRZEWODNIKIEM W
PUSZCZY
ZIELONKA i dofinansowane
są ze
środków

25 sierpnia 2012 r. (sobota)
miejsce zbiórki: Kiszkowo, przy kościele Św.
Jana Chrzciciela.
Godzina zbiórki: 9.45
Godzina wyjazdu: 10.00
Powrót ok. 17.00
Trasa: Kiszkowo – Węglewo – Uzarzewo –
Wierzenica – Kicin - Murowana Goślina –
Długa Goślina – Rejowiec – Kiszkowo.
Trasa wyjazdu: Skoki – Jabłkowo – Łagiewniki
Kościelne – Wierzenica – Kicin – Murowana Związku Międzygminnego „Puszcza ZielonGoślina – Długa Goślina – Rejowiec – Skoki.
ka” (Gminy Czerwonak, Kiszkowo, Murowana
Organizatorzy zapewniają: autokar, ubezpie- Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz).
czenie i opiekę przewodnicką. Uczestnictwo

Obrazki z budowy

To jest już koniec
Na ulicy Szkolnej w Bolechowie, rury
kanalizacyjne są już położone, wykopy zasypane, trwa odtwarzanie
nawierzchni jezdni.

Fot. P. Napieralski

„Czysta Puszcza”, elektroniczny biuletyn uczestników przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.
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